
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

241

AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 

Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 5.Protegir i facilitar el dret d'accés a l'habitatge per evitar el risc d'exclusió social, potenciant el lloguer assequible i reactivant

alhora el sector de la construcció, especialment de la rehabilitació, per crear ocupació 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de 
la personalitat sobre la base de la dignitat humana. Correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents 
perquè aquest dret sigui efectiu. 
En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra, un important estoc 
d'habitatges buits que no s'ofereixen i que perjudica greument el dret dels ciutadans a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers 
anys ha dificultat l'accés a l'habitatge i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles. 
En aquest escenari de crisi econòmica, l'adopció de mesures dirigides a atendre les dificultats per a accedir a un habitatge o per a mantenir-lo ha 
esdevingut una prioritat dins les polítiques socials d'habitatge de la Generalitat. 

Població objectiu: 
La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada en la 
seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de 
marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge. 

Descripció detallada de la necessitat: 

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. En aquest sentit, malgrat 
la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, els preus dels pisos segueixen essent excessivament 
elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema 
financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant a la compra d'un habitatge. 
La crisi econòmica dels darrers anys ha deixat moltes famílies amb grans dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge, la qual 
cosa suposa que en molts casos hi hagi una situació de risc de pèrdua del seu habitatge i en d'altres que s'arribi a la pèrdua efectiva. Per fer front a 
aquesta situació, amb més intensitat a partir de 2015 es varen adoptar un conjunt de mesures relacionades amb l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, 
especialment adreçades als col·lectius de població més vulnerables. 
Degut a la incertesa provocada per la crisi, s'ha produït un desajust important entre la demanda i l'oferta actual del mercat, el qual disposa en aquest 
moment d'un estoc important d'habitatges per vendre. En aquest sentit, amb més intensitat a partir de 2015 es varen adoptar un conjunt de mesures 
adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, no només a partir de la construcció de nous habitatges si no també amb la 
mobilització del parc existent. 
No s'ha d'oblidar l'habitatge com a sector econòmic impulsor d'activitat, en especial en l'àmbit de la rehabilitació. Les mesures adoptades per a 
incentivar la rehabilitació d'habitatges permeten garantir que les ciutats ja construïdes es mantinguin vives i amb uns mínims nivells de qualitat, 
d'aquesta manera s'evita la degradació social dels nuclis històrics i l'expansió de les ciutats sobre el territori. Si a més aquesta rehabilitació es fa amb 
objectius i estàndards de qualificació energètica, es contribueix de forma important als objectius de reducció d'emissions de CO2 i d'estalvi energètic, 
que com a país ens hem fixat. 
Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i el seu manteniment, i posar en marxa 
accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda i reactivar el sector. Cal, així mateix, crear un parc específic 
d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i una oferta de sòl residencial ajustada a la 
demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Tot això ha d'anar acompanyat d'unes condicions de finançament més 
assequible i d'una millora en la gestió dels tràmits administratius. 

Marc regulador del programa:
Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Decret Llei 1/2015, de 24 de 
maig, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Llei 14/2015, de 21 de 
juliol, de l'impost sobre habitatges buits. Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 

Missió 
Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible i promoure actuacions que evitin que les famílies perdin el seu habitatge per manca de pagament és 
una de les prioritats de les polítiques d'habitatge del Govern, a més de fomentar la reactivació del sector amb polítiques de foment a la rehabilitació 
d'habitatges. Per aconseguir aquests objectius cal: incentivar la construcció d'habitatges, la cooperació amb promotors privats i entitats financeres, 
fomentar la rehabilitació d'habitatges, ajudar a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo, tot amb una 
simplificació de tràmits administratius, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més 
vulnerables.
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge (OE5.1) 
 1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l’habitatge 
 2. Millorar la coordinació entre la Generalitat i l’Administració Local, i les entitats del tercer sector que operen en matèria d’habitatge. 
· Ampliar el parc d'habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les famílies vulnerables (OE5.2) 
 1. Augmentar el nombre d’habitatges destinats a polítiques socials 
· Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear 
ocupació (OE5.3) 
 1. Fomentar la rehabilitació del parc privat d’habitatges 
 2. Fomentar l’activitat del sector de la construcció 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE Nombre OE5.1 2.900,00 3.048,00 3.500,00 3.000,00

2. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al 
pagament del lloguer 

Nombre OE5.2 18.049,00 38.299,00 40.000,00 40.000,00

3. Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en 
règim lloguer (administració AHC) 

Nombre OE5.2 14.089,00 14.486,00 14.600,00 14.600,00

4. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dóna suport per 
a temes relacionats amb l'habitatge 

Nombre OE5.2 123,00 125,00 125,00 125,00

5. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial Nombre OE5.2 992,00 1.013,00 1.200,00 1.200,00

6. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser 
rehabilitats

Nombre OE5.3 5.741,00 3.222,00 3.500,00 3.000,00

7. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i 
ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per 
l'AHC) 

Nombre OE5.2  1.000,00 1.000,00

8. Evolució de la dotació econòmica destinada per la Generalitat 
a convocatòries d'ajut a la rehabilitació d'habitatges 

MEUR OE5.3  5,00 2,50

9. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant 
l'any 

Nombre OE5.2  260,00 200,00

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 23.393.561,38
2 Despeses corrents de béns i serveis 42.815.463,66
3 Despeses financeres 258.124,68
4 Transferències corrents 86.037.828,64
6 Inversions reals 10.827.807,09
7 Transferències de capital 50.113.993,67
8 Variació d'actius financers 120.000,00
9 Variació de passius financers 369.515,23

Total despeses 213.936.294,35

Llocs de treball pressupostats del programa 484
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AGRUPACIÓ                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8530. Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear 
ocupació (OE5.3) 
 1. Fomentar la rehabilitació del parc privat d’habitatges 
 2. Fomentar l’activitat del sector de la construcció 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Informes tècnics d'edificis d'habitatge realitzats en els 
municipis que integren el Consorci Metropolità de l'Habitatge 

Nombre OE5.3 554,00 887,00 300,00 150,00

2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per instal·lar 
ascensors als municipis que integren el CHAMB 

Nombre OE5.3 1.866,00 2.302,00 1.150,00 575,00

3. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per a altres 
actuacions de rehabilitació als municipis que integren el 
CHAMB

Nombre OE5.3 7.020,00 8.226,00 2.930,00 1.465,00

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir suport als municipis de l’àrea metropolitana gestionant ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. 
2. Fomentar la reactivació del sector de la construcció en la creació d’ocupació i/o consolidació dels llocs de treball existents.
3. Fomentar les actuacions orientades a la millora de la qualitat constructiva i a l’estalvi energètic. 
4. Incrementar l’eficiència energètica dels edificis i habitatges. 
5. Generar una cultura de la rehabilitació i del manteniment d’edificis entre la ciutadania. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 353.798,35
2 Despeses corrents de béns i serveis 95.078,66
3 Despeses financeres 10,00
4 Transferències corrents 1.381.204,64
6 Inversions reals 30,00
7 Transferències de capital 8.000.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 9.830.121,65

Llocs de treball pressupostats del gestor 8


